Lezingen sport, spel en recreatie op Vakbeurs Openbare Ruimte
24-09-2018 11:18
Deze week, op 26 en 27 september vindt de Vakbeurs Openbare ruimte plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Ben je
betrokken bij beheer en inrichting van de buitenruimte, dan kun je op deze beurs de nodige kennis opdoen. De
beursorganisatie heeft voor ons de lezingen geselecteerd met een recreatieve invalshoek...
Drie lezingen hadden we in een eerder artikel al uitgelicht:
Our place - inrichtingsconcept voor jongeren (26/9 om 13.00 uur) Skills Garden - Gezond bewegen in de
buitenruimte (26/9 om 14.00 uur) Magische uitbreiding van Attractiepark Toverland in bouwteamverband
(26/9 om 14.00 uur)
We willen ook graag de volgende lezingen onder de aandacht brengen:

Het belang van spel voor de ontwikkeling van
het kind (26/9 om 12.00 uur) Spel is wijd verbeid: kinderen doen het en de meeste jonge dieren ook.
Onderzoek in de afgelopen decennia heeft laten zien dat spel ontzettend belangrijk is; niet alleen omdat leuk
is, maar ook omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. In mijn lezing zal ik ingaan op het
belang van spel voor de ontwikkeling van hersenen en gedrag. Meer informatie Stap voor stap naar een
beweegvriendelijke stad…. (26/9 om 11.30 uur) Ga mee de (beurs)vloer op ( no worries, no sweat!) en ontdek
stap voor stap hoe een beweegvriendelijke omgeving de leefbaarheid en gezondheid in de stad verbetert. Op
interactieve wijze ervaart u hoe de openbare ruime in uw gemeente beweegvriendelijk ingericht kan worden.
Bekijk inspirerende voorbeelden, probeer uit en bespreek de (on)mogelijkheden van beweegvriendelijk
inrichten met uw collega's. Tevens krijgt u inzicht in de wijze waarop de gemeente Nijmegen werkt aan een
beweegvriendelijke stad en wat dat oplevert… Meer informatie Meer kinderparticipatie en beweegvriendelijke
buitenruimte (27/9 om 13.00 uur) De Branchevereniging heeft samen met Jantje Beton en BuitenSpelen voor
de zomer een enquete onder gemeente-ambtenaren gehouden. Gelukkig lijken de bezuinigingen op buiten
spelen en bewegen voorbij. Tegelijk zien we dat over kinderparticipatie en beweegvriendelijke openbare ruimte
nog meer gewenst wordt. daar gaan we graag het gesprek over aan. Meer informatie Risicovol spelen in de
openbare ruimte (27/9 om 12.00 uur) In de openbare ruimte verkennen kinderen hun wereld. Die wereld is
groter dan thuis, school en opvang. Een uitdagende speelomgeving is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling!
Risico's horen daarbij. Maar wie is verantwoordelijk voor als er iets misgaat? Wat is de rol van de gemeente, en
van de ouders en bewoners? Aan de hand van de praktijk komen dilemma's aan bod. Meer informatie

Hoe architectuur te verbinden met natuur (27/9
om 12.00 uur) Anna Yudina – auteur van het recent bij Terra verschenen boek De Groene Stad – verzorgt een
lezing over hoe ontwerpers natuur kunnen verenigen met architectuur. En over hoe natuur meer ruimte kan
krijgen in onze steden. Ze gaat in op de vraag hoe natuur kan worden geïntegreerd in stedelijke bebouwing. De
grenzen van groene innovaties, van landschapskunst worden verkend en ze gaat in op de opkomst van
stadsguerrilla-tuiniers. In haar lezing werkt ze het idee uit hoe onze steden kunnen worden 'vergroend'. Meer
informatie Recreatie, natuurontwikkeling en energiewinning combineren (27/9 om 13.30 uur) In het solarpark
de Kwekerij in Hengelo (Gelderland) worden verschillende functies gecombineerd. Het is zowel een zonnepark
als een natuurpark. In plaats van agrarische monocultuur wordt nu op één locatie lokale groene stroom
opgewekt, natuur ontwikkeld en biodiversiteit gestimuleerd. Het park is daarnaast opengesteld voor publiek.
Een kudde schapen draagt niet alleen bij aan een deel van het onderhoud, maar vervult ook een educatieve
invulling en versterkt de natuurlijke beleving. Meer informatie Kijk altijd even op de website van de vakbeurs
voor de laatste informatie over de lezingen. Meer informatie en aanmelden (gratis) voor de beurs:
www.openbareruimte.nl Openingstijden Woensdag 27 september: 09:30u - 17:00u Donderdag 28 september:
09:30u - 17:00u
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